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Szentkirály NapjaSzentkirály Napja

Szeretettel várjuk
kedves vendégeinket

2013. augusztus 25-én
a szentkirályi falunapra.

Program:

Egyházi szertartások:
• 10:00-kor a református templomban úrvacsorás istentisztelet

• 10:00-kor a katolikus templomnál templombúcsú: ünnepi

szentmise, körmenet, kenyéráldás

Mûvelõdési Ház:
• zöldség-gyümölcs, kézmûves és szikvíz kiállítások

• a fotópályázatra érkezett anyagok bemutatása

• egész napos filmvetítés

Ünnepi mûsor 15:30-tól:
• köszöntõ, díjak átadása

• Szentkirályi Tánccsoport korosztályos csoportjai

• hagyományõrzõ huszárok bemutatója

• 18:30-tól Egri József klasszikus régi dalok

• 20:30-tól utcabál: zenél DJ Gasper

• 21:30-kor szentkirályi tûzzsonglõrök

Egész nap vásári árusok és mutatványosok, 
a vendéglátásról a "Hétvezér Fogadó" gondoskodik.

Mindenkit szeretettel várunk !
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A kép vi se lõ-tes tü let jú li us 4-én tar tot ta
so ron kö vet ke zõ ülé sét. A na pi ren dek kö -
zött sze re pelt az Óvo da és az Is ko la mû kö -
dé sé rõl szó ló be szá mo ló, a sze mét szál lí -
tás ról, ál ta lá nos is ko la tér ké pi fel tün te té sé -
rõl, internet bõ ví té sé rõl szó ló elõ ter jesz -
tés.

Az ülé sen 5 kép vi se lõ tag volt je len.

Az ülés meg nyi tá sa után Ádámné
Maróti Eri ka mb. óvo da ve ze tõ tá jé koz tat ta
a je len lé võ ket az Óvo da mû kö dé sé rõl. El -
mond ta, hogy szep tem ber tõl csök kent lét -
szám mal, öt óvó nõ vel és há rom daj ká val
kezd ték meg a ne ve lé si évet, majd a kép -
vi se lõ-tes tü let jó vol tá ból de cem ber tõl egy
daj ká val emel ke dett a lét szá muk. Az óvo -
da tár gyi fel tét elei meg fe le lõ ek, új be ru há -
zás, fel újí tás nem tör tént, azon ban a kül sõ
tár gyi esz kö zök egy ré szét ko moly anya gi
rá for dí tás sal kel lett rend be hoz ni. Az idei
ne ve lé si év ki emelt fel ada tá nak, ve zér fo -
na lá nak a ma gyar né pi kul tú ránk meg is -
me ré sét, nép ha gyo má nya ink ápo lá sát vá -
lasz tot tuk. Cél ki tû zé sünk volt, hogy kö zel
hoz zuk a gyer me kek hez ha gyo má nya in -
kat, a nép ze ne és a nép köl té szet gyöngy -
sze me it, ér té ke it, és be épít sük a min den -
nap ok ba. Több prog ra munk ki fe je zet ten
en nek je gyé ben szer ve zõ dött, ám a már
meg szo kott si ke res prog ram ja ink sem ma -
rad tak el. Szep tem ber tõl fo gad tuk az új
gyer me ke ket, meg tar tot tuk a "szü ret pro -
jek tet", meg ren dez tük a nagy si ke rû csa lá -
di na pot, ok tó ber ben a ze nei vi lág nap al -
kal má ból ze nés já té kos fog lal ko zá so kat
szer vez tünk. Meg kez dõd tek a ka to li kus és
re for má tus hit tan fog lal ko zá sok, a nagy -
cso por to sok nak könyv tá ri fog lal ko zás ke -
re té ben "Me sélt a Könyv tár ma ci". A kéz -
mo sás vi lág nap ján já té kos fog lal ko zá sok -
kal hív tuk fel a gye re kek fi gyel mét a kéz -
mo sás fon tos sá gá ra. Meg tar tot tuk a Pi zsa -
ma-par tit, a "Tök jó he tet", a Mi ku lás ün -
nep sé get, a Mi ku lás bált, a ka rá cso nyi ün -
nep sé get. Ja nu ár ban meg tör tén tek az is ko -
la-al kal mas sá gi vizs gá la tok, a szü lõi fo ga -
dó órák. Egész ség he tet szer vez tünk, me -
lyen a meg hí vott fog or vos szel le mes elõ -
adás ke re té ben is mer tet te a fog mo sás sza -
bá lya it. Új prog ram ként meg szer vez tük
"A ma gyar nép me se, a ma gyar né pi kul tú -
ra he tét". A meg hí vott mû vész nõ szé kely
nép me sé ket ho zott, a lá bá val bá bo zott,
mon dó kát ta ní tott. E hét ke re té ben me se -
mon dó dél utá non vet tünk részt
Tiszakécskén két kö zép sõs és két nagy cso -
por tos gyer mek kel. A hét zá rá sa ként me se -
mon dó dél elõt töt tar tot tunk. Feb ru ár ban a
Tél ba nya el ége té se után tar tot tuk a szü lõk -
kel kö zös jel me zes far san gi mu lat sá got.
Meg em lé kez tünk már ci us 15-rõl, hús vét -
kor a nyu szit vár tuk, to jást fes tet tünk. Áp -

ri lis ban meg ren dez tük az Apák nap ja
prog ra mot, mely re az apu ká kat hív tuk egy
já té kos dél elõtt re. Új kez de mé nye zés ként
ÖKO-hetet szer vez tünk a kör nye zet tu da -
tos vi sel ke dés elõ tér be he lye zé sé vel, a
sze lek tív hul la dék gyûj tés fon tos sá gá nak
tu da to sí tá sá val. A Föld Nap ja ke re té ben
vi rá go kat ül tet tünk az óvo da kert je i be. A
Könyv Nap ja al kal má ból a könyv tá ros tar -
tott fog lal ko zást a könyv tár ról, a köny vek
fon tos sá gá ról. Má jus ban kö szön töt tük az
édes anyá kat. Jú ni us ban gyer mek na pot
ren dez tünk. Ös  szes sé gé ben ne héz, küz del -
mes, de na gyon gaz dag, élménydús évet
tud ha tunk ma gunk mö gött. Ne héz volt
min dent meg va ló sí ta nunk, mi vel egy óvó -
nõ vel ke ve seb ben vol tunk. Kony hánk át la -
go san 220-230 fõ re fõz két sza kács, há rom
kony ha lány és egy élel me zés ve ze tõ köz re -
mû kö dé sé vel.  Kö szö ne tét fe jez te ki az
óvo da min den dol go zó ja ré szé re a ki tar tó
és lel ki is me re tes mun ká ju kért, és meg kö -
szön te a Kép vi se lõ-tes tü let tá mo ga tá sát.

A kép vi se lõ-tes tü let a be szá mo lót egy -
han gú lag el fo gad ta.

Ezt kö ve tõ en Katzné Almási Zsu zsan -
na is ko la igaz ga tó be szá molt az Ál ta lá nos
Is ko la mû kö dé sé rõl. El mond ta, hogy a
2012/13-as tan évet 158 ta nu ló val (al só ta -
go za tos 76 fõ, fel sõ ta go za tos 82 fõ), 8
osz tál  lyal, 2 nap kö zis cso port tal és 4 szol -
fézs cso port tal kezd ték négy ze nei tan sza -
kon. A tan tes tü let ös  sze té tel ét il le tõ en ke -
vés sze mé lyi vál to zás tör tént. Az in téz -
mény ben dol go zók lét szá ma: pe da gó gus
15 fõ tel jes és 3 fõ rész fog lal ko zá sú, óra -
adó pe da gó gus 6 fõ, ta ka rí tó 2 fõ, kar ban -
tar tó 1 fõ, is ko la tit kár 1 fõ. 2012. de cem -
ber 7-én je lent meg a köz ok ta tá si in téz mé -
nyek ál la mi fenn tar tás ba vé te lé rõl szó ló
tör vény, mely ren del ke zé se sze rint 2013.
ja nu ár 1-tõl te le pü lé si ön kor mány zat ál la -
mi köz ne ve lé si alap fel ada tot nem lát hat el.
Az át adás-át vé tel re vo nat ko zó meg ál la po -
dást a Klebelsberg In téz mény fenn tar tó
Köz pont tal de cem ber 15-ig kel lett meg -
köt ni. In téz mé nyünk mû köd te té sét to -
vább ra is vál lal ta Szent ki rály Köz ség Ön -
kor mány za ta. A Könyv tár ön kor mány za ti
fenn tar tás ban ma radt, in téz mé nyünk ne ve
je len leg Szent ki rá lyi Ál ta lá nos Is ko la és
Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la. A tár gyi fel té -
te le ket il le tõ en el mond ta, hogy az is ko la év
kez de té re az idén is két tan ter met fes tet tek
ki, és ezek ben a ter mek ben a par ket ta is
fel újí tás ra ke rült. Az in te rak tív táb lák is ja -
ví tás ra szo rul tak. Ja ví tá suk, il let ve a pro-
jektorok ja ví tá sa, kar ban tar tá sa fo lya mat -
ban van. Ka zán cse re tör tént az in téz mény -
ben, az át ál lás kor vol tak gon dok, de re -
mél jük, hogy õsz re ezek meg ol dód nak. Az
elõ zõ évek pá lyá za ta i nak és a fenn tar tói

tá mo ga tás nak kö szön he tõ en esz köz el lá -
tott sá gunk meg fe le lõ. Be szá mo ló já nak to -
váb bi ré szé ben tá jé koz tat ta a je len lé võ ket
az év vé gi fel mé ré sek át la gá ról al só ta go -
za ton, a fel sõs ta nul má nyi át la gok ról, hi -
ány zá sok ról, a ta nul má nyi ver se nyen el ért
ered mé nyek rõl, az is ko lai ren dez vé nyek -
rõl, prog ra mok ról, az alap fo kú mû vé sze ti
ok ta tás ról. Ki emel te, hogy a jö võt te kint ve
saj nos ép pen a ze ne is ko lánk sor sa a leg bi -
zony ta la nabb, mert egy pe da gó gus ki vé te -
lé vel min den ki óra adó vagy to váb bi jog vi -
szony ban dol go zik je len leg, mely al kal -
ma zás õsz tõl már nem le het sé ges. Szak kö -
rök: fo ci, ké zi lab da, ko sár lab da, an gol, né -
met, rajz, ter mé szet is me ret, szín ját szó,
ének kar, fel vé te li re elõ ké szí tõ, fel zár kóz -
ta tás. Az "Épí tõ kö zös sé gek" pro jekt nek
kö szön he tõ en ta nu ló ink sok vál to za tos
fog lal ko zás kö zül vá laszt hat tak: agya go -
zás, bõ rö zés, tex til mû ves ség, szín ját szás,
tánc és elekt ro ni kus mé dia. Rend sze re sen
jár tunk a Ka to na Jó zsef Szín ház ba és a
Ciróka Báb szín ház ba. Az al só és a fel sõ
ta go zat is kö zös ki rán du lá son vett részt, az
osz tá lyok csa lá di na po kat tar tot tak. Sport
te kin te té ben az is ko la tör té ne té nek leg si -
ke re sebb tan éve volt az idei. Spor to ló ink a
tan év so rán 19 arany, 10 ezüst, 13 bronz ér -
met és 6 kü lön dí jat sze rez tek. A pá lyá za -
tok kal kap cso lat ban el mond ta, hogy év rõl-
év re ke ve sebb a pá lyá za ti le he tõ ség, il let -
ve ke vés az olyan pá lyá zat, amely meg éri
a be fek te tett ener gi át, va gyis az in téz mény
is pro fi tál be lõ le. In no va tív is ko lák pá lyá -
za ton 36.610 ezer fo rin tot nyer tünk, me -
lyet 2015 ja nu ár já ig hasz ná lunk fel. En nek
ke re té ben egész ség na pot, köz le ke dé si na -
pot és ter mé szet is me re ti tá bort ren dez tünk
már. A Ha tár ta la nul prog ram ra is si ke re sen
pá lyáz tunk, az õs  szel a 7. osz tá lyo sok
Kár pát al já ra ki rán dul hat nak. 40 gyer mek -
kel és négy pe da gó gus sal pá lyáz tunk az
Er zsé bet-tá bor prog ram ra, au gusz tus ban
egy he tet fo gunk Zánkán töl te ni. Ös  sze -
gez ve el mond ha tó, hogy az idei tan év sok
mun ká val, nyug ta lan, oly kor bi zony ta lan
lég kör ben telt, de úgy gon do lom, hogy eb -
bõl a gye re kek nem so kat vet tek ész re.
Nyol ca di ko sa ink szin te mind an  nyi an be -
ke rül tek az el sõ he lyen meg je lölt kö zép is -
ko lá ba. Sok volt a tan ke rü let ré szé rõl a tel -
je sít he tet len ha tár idõ, az ér tel met len és ér -
tel mez he tet len táb lá zat. De tisz tá ban va -
gyunk ugyan ak kor az zal, hogy is ko lánk
meg ma ra dá sát el sõ sor ban a fo gyó gyer -
mek lét szám ve szé lyez te ti. Meg kö szön te
az ön kor mány zat nak és a kép vi se lõ-tes tü -
let nek, hogy az is ko la mû köd te té sét vál lal -
ta a to váb bi ak ban is, va la mint kö szö ne tét
fe jez te ki min den ki nek, akik bár mi lyen
mó don hoz zá já rul tak mun ká juk si ke res sé -
gé hez. Vé ge ze tül el mond ta, hogy igaz ga -

A kép vi se lõ-tes tü let jú li us 4-ei ülé sén tör tént
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tói ki ne ve zé se jú li us 31-én le jár, de büsz -
ke ar ra - en nek sú lyát és fe le lõs sé gét is
érez ve - hogy min den kol lé gá ja tá mo gat ta
új ra vá lasz tá sát, mely rõl az em be ri erõ for -
rás ok mi nisz te re fog dön te ni.

A kép vi se lõ-tes tü let a be szá mo lót egy -
han gú lag jó vá hagy ta.

Ezt kö ve tõ en a kép vi se lõ-tes tü let mó -
do sí tot ta a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza -
bály zat ról szó ló ren de le tét, mely egy részt
a jog sza bá lyi vál to zá sok mi att vált in do -
kolt tá, más részt vál to zás, hogy a jegy zõt
már nem a kép vi se lõ-tes tü let vá laszt ja, ha -
nem a pol gár mes ter, az al jegy zõt a jegy zõ
ja vas la tá ra szin tén a pol gár mes ter (ese -
tünk ben Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal lé -
vén a pol gár mes te rek). To váb bá 2013. ja -
nu ár 1. nap já tól a pol gár mes te ri hi va tal he -
lyett a Szent ki rá lyi Kö zös Ön kor mány za ti
Hi va tal vég zi az ál lam igaz ga tá si és ön kor -
mány za ti fel ada to kat.

A kö vet ke zõk ben a sze mét szál lí tás ról
szó ló elõ ter jesz tés ke rült na pi rend re. A
pol gár mes ter el mond ta, hogy a
Saubermacher Ma gyar or szág Kft. kép vi -
se lõ je el jut tat ta ön kor mány za tunk hoz a
hul la dék gyûj tés re vo nat ko zó meg ál la po -
dás-ter ve ze tet, mely sze rint a har ma dik
ne gyed év ben ké szek a ve gyes ház tar tá si
hul la dék szál lí tá sá ra és ke ze lé sé re az ed -
dig ha von ta fi ze tett ös  sze gen felül egy sze -
ri 322.175.- Ft + áfa ön kor mány za ti hoz -

zá já ru lás fi ze té se fe jé ben. Ez a cég ne -
gyed év re ju tó vesz te sé gét (129.175.- Ft +
áfa), va la mint a la ko son kén ti 10.- Ft/év
fel ügye le ti dí jat (193.000.- Ft + áfa) fe dez -
né. A kö vet ke zõ ne gyed év már a 193 ezer
fo rin tot nem tar tal maz ná, mi vel a fel ügye -
le ti díj csak évi egy sze ri költ ség. Ha a jog -
sza bá lyi kör nye zet nem vál to zik je len tõ -
sen, ak kor a ne gye dik ne gyed év re
129.175.- Ft ma rad.

A meg ál la po dás-ter ve ze tet a kép vi se -
lõ ta gok egy han gú lag el fo gad ták az elõ ter -
jesz tett for má ban.

Az "Egye bek" na pi ren di pont ke re té -
ben a pol gár mes ter az aláb bi ak ról tá jé koz -
ta tott:

Ál ta lá nos is ko lánk tér ké pi fel tün te té se
a várt nál is na gyobb ne héz sé gek be üt kö -
zik. Ez ki zá ró lag a hasz ná lat ba vé te li, vagy
fenn ma ra dá si en ge dély be mu ta tá sá val vé -
gez he tõ el a Föld hi va tal ban, ám ezek a do -
ku men tu mok nem áll nak ren del ke zés re. A
négy tan ter mes bõ ví tés 1987-ben el ké szült
épü let ré sze it fel mé ret tük a fenn ma ra dá si
en ge dély ér de ké ben, ám a tûz ol tó szak ha -
tó sá gi en ge dély az idõ köz ben meg vál to -
zott szab vá nyok mi att nem ad ha tó ki. A
vég le ges meg ol dás hoz még nem tu dom,
mi lyen úton ju tunk el.

Az aprítéktároló vas szer ke zet ét meg -
vá sá rol tuk, an nak ter ve zé se fo lya mat ban
van.

Az ön kor mány zat át tért online köny -
ve lé si prog ram hasz ná la tá ra. A gond az,
hogy eh hez az internet nem meg fe le lõ, így
fel me rült a sáv szé les ség bõ ví té sé nek szük -
sé ges sé ge. Je len leg az internet-szolgál-
tatónk a Nem ze ti Infokommu-nikációs
Szol gál ta tó Zrt., aki tõl er re vo nat ko zó an
kap tunk egy aján la tot. Eb ben ar ról van
szó, hogy a meg lé võ be ren de zé se ink
szink ron szol gál ta tást nem tesz nek le he tõ -
vé. A je len le gi fel töl té si se bes sé günk 0,21
Mbps, amely nem te szi le he tõ vé a fo lya -
ma tos mun kát, mert idõ túl lé pés mi att le -
tilt. Ko ráb ban egy má sik cég is meg ke res -
te az ön kor mány za tot ár aján la tá val, meg -
küld ték a meg ál la po dás-ter ve ze tet is, de az
ez zel kap cso la tos kér dé se ink re ez idá ig
nem re a gál tak.

Meg tör tént a be ton tör me lék da rá lá sa.
Egy mil lió fo rint ba ke rült, me lyet az Ala -
pít vány ból fi zet tünk ki, mi vel az út épí tés
be le il lik az ala pít vá nyi te vé keny sé gi kör -
be.

Fel ve tõ dött, hogy au gusz tus hó nap -
ban, amíg az óvo da kony ha nem üze mel,
le he tõ ség len ne Kocsérról ebé det szál lí ta ni
az idõ sek ré szé re. A pol gár mes ter ja va sol -
ta en nek meg szer ve zé sét. Fel ve tõ dött to -
váb bá az is, hogy egy ké szü lõ jog sza bály
sze rint a köz ét kez te tés ben a di é tás ét kez te -
tés rõl gon dos kod ni kell, ami ná lunk még
nin csen. Er re is ke res ni kell meg ol dást.

SAJ TÓ KÖZ LE MÉNY
A TE AM Épü let gé pész Kft. (Szent ki rály) vis  sza nem té rí -
ten dõ tá mo ga tást nyert az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej -
lesz té si Alap ból a mikrovállalkozások lét re ho zá sá ra és fej -
lesz té sé re LEADER He lyi Ak ció cso por tok köz re mû kö dé sé -
vel 2012-ben nyúj tan dó tá mo ga tás jog cí me ke re té ben. A kö -
zel 23,5 MFt-os pro jekt meg va ló sí tá sá hoz 65 % tá mo ga tást
nyer tek el. 
A tá mo ga tott pro jekt ke re té ben a TE AM Épü let gé pész Kft.
egy új Caterpillar 432F tí pu sú árok ásó-ra ko dó gé pet vá sá rolt.
A gép a Kft. épü let gé pé sze ti ki vi te le zé si fel ada ta i nak vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges. 
A pro jekt meg va ló sí tá sá ra 2012. jú li u sá ban ke rült sor. 
A TE AM Kft. 2013. au gusz tus 2-án sajtónyilvános la kos sá -
gi fó rum ke re té ben sa ját te lep he lyén mu tat ta be új gé pét.
A pro jekt az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val va ló sult meg. 

Fi gyel mé be aján lom
A Szent Ágo ta Gyer mek vé del mi Szol gál ta tó bács-
kiskun me gyei ne ve lõ szü lõi há ló za tá ba ne ve lõ szü lõ ket,
befogadószülõket ke res a me gye va la men  nyi te le pü lé -
sén.

A Szent Ágo ta Gyer mek vé del mi Szol gál ta tó egy olyan egy há -
zi fenn tar tá sú gyer mek vé del mi in téz mény, amely csa lád ból
ki emelt, il let ve ál la mi gon dos ko dás ba ke rült gyer me kek nek
és fi a ta lok nak nyújt ott hont, csa lád pót ló ne ve lést.
His  szük és vall juk, hogy min den gyer mek nek el sõd le ges ér -
de ke, hogy csa lád ban ne vel ked hes sen. In téz mé nyünk eh hez
nyújt se gít sé get, tá mo ga tást ne ve lõ szü lõk, befogadószülõk al -
kal ma zá sá val.
A Kor mány 2014. ja nu ár 1-tõl ter ve zi, hogy a ne ve lõ szü lõk
fog lal koz ta tá si jog vi szony ke re té ben lás sák el te vé keny sé gü -
ket, mely szol gá la ti idõ nek fog mi nõ sül ni. Ez a ked ve zõ vál -
to zás mun kát, mun ka vi szonyt je lent het a te le pü lé sen élõ és ar -
ra al kal mas csa lá dok szá má ra. 
A ne ve lõ szü lõi hi va tás ról bõ vebb in for má ci ót ta lál a
www.szentagota.hu, il let ve www.agotaalapitvany.hu
weblapokon. 

Szomolainé Nagy Va lé ria
Szent Ágo ta Gyer mek vé del mi Szol gál ta tó

Bács-Kis kun Me gyei Igaz ga tó ja
06 20 928 2561
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A ván dor ló ma gyar ság a hon fog la lást
kö ve tõ en év ti ze de kig ka lan do zó élet mó -
dot foly ta tott. A X. szá zad kö ze pén so ro -
za tos és sú lyos ve re sé gek ér ték a nyu ga -
ton ka lan do zó elõ de in ket, amely vá lasz út
elé ál lí tot ta Gé za fe je del met és ud va rát. A
nagy fe je de lem be lát ta, hogy a ma gyar
nem zet fenn ma ra dá sa ér de ké ben az or szá -
got be kell il lesz te ni az eu ró pai fe u da liz -
mus gaz da sá gi, tár sa dal mi és po li ti kai
rend jé be. Ez rend kí vül idõ igé nyes és ösz -
 sze tett fo lya ma tot kö ve telt meg a ma gyar -
ság ve ze tõ i tõl. Gé za fe je de lem ér de me az
ál lam ala pí tás elõ ké szí té se. A no mád pász -
tor ko dást ûzõ ma gyar ság le te le pí té se és
föld mû ve lés re tör té nõ kény sze rí té se, il let -
ve a nyu ga ti rí tu sú ró mai ka to li kus val lás
fel vé te le a po gány ri tu á lék he lyett.

Gé za fe je de lem gon dos és sok ol da lú
ne vel te tés ben ré sze sí tet te az utód nak ki -
sze melt fi át, Vaj kot. Még ap ja éle té ben
meg ke resz tel ke dett, a ke reszt ség ben az
Ist ván ne vet kap ta. Ki tû nõ mû velt sé get
szer zett a fel nö vek võ her ceg, aki já ra tos
volt ko ra vi lá gi és egy há zi tu do má nya i -
ban. Az õ há zas sá ga di nasz ti kus és po li ti -
kai nász volt. Ap ja cél ja az volt, hogy fia
há zas sá ga ré vén kap cso lód jon a ke resz -
tény nyu gat hoz. Ist ván II. Hen rik ba jor
her ceg le á nyát, Gi zel lát vet te fe le sé gül.
Azt kap ta fel ada tul ap já tól, hogy rak ja le a
ma gyar ál lam szer ve zet alap ja it, il let ve a
la za törzs szer ve zet ben élõ, rab ló had já ra -
to kat ked ve lõ, lé lek ben még min dig po -
gány nem ze tet be ve zes se a ke resz tény
nyu gat-eu ró pai or szá gok kö zé. Az if jú
trón örö kös er re ké szült ap ja ha lá lá ig. Gé -
za fe je de lem 997-ben halt meg.

A fenn ál ló ré gi tár sa dal mi rend és a
po gány val lás hí vei, a tör zsek ve zé re i nek
egy ré szé vel, had dal in dult Ist ván her ceg
és hí vei el len. Kop pány ve zér, mint a leg -
idõ sebb Ár pád-iva dék, ve zet te a po gány
ma gyar se re get. Õ a fe je del mi ha ta lom
mel lett Gé za öz ve gyé nek a ke zét is óhaj -
tot ta. Ter mé sze te sen a ré gi szo ká so kat és
a po gány val lást is vis  sza akar ta ál lí ta ni. A
tét óri á si volt! Ke let vagy nyu gat, il let ve a
po gány szo ká sok, a po gány hit vagy a
nyu gat ró mai val lás tér hó dí tá sa.

A fi a tal fe je del met Esz ter gom ban fel -
övez ték, csat la koz tak hoz zá a ba jor test -
õrök, nem zet sé ge ma gyar jai, be se nyõk és
a szé ke lyek. A két bé kít he tet len se reg
Veszp rém kö ze lé ben üt kö zött meg egy -
más sal. Az el ke se re dett ös  sze csa pás vé res
és kí mé let len volt. A ke resz té nyek üt köz -
tek meg a lá za dó Kop pány ve zet te po gány
ha dak kal. A ha gyo mány sze rint Vecelin
ve zér öl te meg Kop pányt. Ist ván el ret ten -
té sül, hogy így jár min den ki rá lyi ha ta -
lom ra tö rõ sze mély, négy fe lé vá gat ta

Kop pány tes tét, ame lyet ki füg gesz tet tek
Veszp rém, Gyõr, Esz ter gom ka pu já ra. A
ne gye dik részt pe dig Er dély be küld te.

Ist ván ke mé nyen le szá molt az er dé lyi
Gyu lá val, ké sõbb pe dig Aj tony ve zér rel.
Egész ural ko dá sát a ke mény kéz po li ti ká ja
moz gat ta. Rend kí vül nagy cé lo kat tû zött
ma ga elé az or szág ál lam for má ja és a le -
en dõ ke resz tény val lás meg ho no sí tá sa ré -
vén. Tûz zel-vas sal lá tott hoz zá a po gány
szer tar tá sok ki ir tá sá hoz. Kül föl di pa pok,
szer ze te sek és hit té rí tõk ré vén meg kez dõ -
dött - szer ve zett ke re tek kö zött - a ma -
gyar ság ka to li kus val lás gya kor lá sa.

Ist ván fel vet te a kap cso la tot a Ró má -
ban szé ke lõ pá pá val. Asztrik pan non hal mi
apá tot küld te Ró má ba, aki kér te II. Szil -
vesz ter pá pa ál dá sát. A pá pa ko ro nát kül -
dött a le en dõ ki rály nak. 1000 ka rá cso -
nyán, vagy 1001. ja nu ár 1-jén ez zel a ko -
ro ná val szen tel ték ki rál  lyá I. Ist vánt. A
ko ro ná zás so rán, az egy há zi és vi lá gi ha -
tal mas sá gok je len lét ében vi lá gi tör vé -
nyek kel is meg erõ sí tet te a tár sa dal mi ren -
det. Ezek a rend kí vül szi go rú tör vé nyek
fõ kép pen a ma gán tu laj don vé del mét szol -
gál ták. A ke mény bün te té sek nek az volt a
cél juk, hogy meg sze lí dít sék a dur va er köl -
csö ket, a la za élet vi telt, va la mint biz to sít -
sák a vi lá gi és egy há zi tör vé nyek be tar tá -
sát.

Ist ván ki rály csak nem négy év ti ze des
ural ko dá sa alatt rend kí vül je len tõs tet te ket
haj tott vég re! Meg szer vez te és ki épí tet te a
vi lá gi köz igaz ga tást, amely nek alap egy sé -
ge a nap ja in kig fenn ál ló me gye szer ve zet
lett. A vár me gyék élén a vár is pán állt. A
vár is pán ok a ki rály köz vet len alá ren delt -
sé gé be tar toz tak, ne ki tar toz tak fe le lõs -
ség gel. A ki rá lyi vár me gyék ki ter jesz tet -
ték az ural ko dó ha tal mát az or szág egész
te rü le té re.

A ki rály a vár me gyei rend szer ki épí té -
sé vel pár hu za mo san meg kezd te és vég re -
haj tot ta az egy ház me gyék szer ve zé sét.
Ural ko dá sa alatt nyolc püs pök sé get és két
ér sek sé get /Esztergomban és Kalocsán/
ho zott lét re. Az egy há zi tör vé nyek is rend -
kí vül szi go rú ak vol tak: pa pi ti zed, min den
fa lu épít sen temp lo mot, va sár nap kö te le -
sek temp lom ba men ni, a böjt és a gyó nás
kö te le zõ. Ez zel ide o ló gi ai te kin tet ben is
meg ala poz ta a fe u dá lis ke resz tény Ma -
gyar Ki rály sá got. Mind a vi lá gi, mind az
egy há zi-val lá si me gye szer ve zet ki épí té se
fo ko za to san ment vég be. A ko ro ná zás sal
Ist ván or szá ga az ak ko ri Eu ró pa vi lá gi és
egy há zi jog rend sze ré be il lesz ke dett.

Szent Ist ván rend kí vül nagy fi gyel met
for dí tott a Ma gyar Ki rály ság tár sa dal mi
rend jé nek meg szi lár dí tá sá ra. Je len tõs és
kor sze rû, ütõ ké pes had erõ vel ren del ke -

zett. Ren dez te a ki rá lyi ud var tar tást,
amely ben a ná dor is pán, tár nok mes ter és
az or szág bí ró a leg fõbb ud va ri mél tó sá -
gok. A fõ pap ok és fõ urak al kot ták a ki rá -
lyi ud va ri ta ná csot, amely nek a vé le mé -
nyét a ki rály rend sze re sen ki kér te. A ki rá -
lyi bir tok ra tá masz kod va, az or szá got 45
vár me gyé re osz tot ta. Há bo rú ese tén õ al -
kal maz ta elõ ször a ne me si fel ke lést. Szük -
ség ese tén a vár job bágy ok és a kül föl di
lo va gok is had ba vo nul tak. Az or szág vé -
del me ér de ké ben több al ka lom mal is si ke -
res har cot ví vott a ki rály ság ra tö rõ el len -
ség gel szem ben. Ist ván ki rály had se reg -
szer ve zõi te vé keny sé ge a ha tár vé de lem
meg szer ve zé sé ben is ki tûnt. A ha tár vé de -
lem nél az is pá nok lö võ ket és õrö ket is al -
kal maz tak, akik zöm mel szé ke lyek és be -
se nyõk vol tak. Ez a rend szer ha té kony nak
bi zo nyult, ugyan is a ta tár já rá sig ki áll ta
tör té nel münk vi ha ra it.

Szent Ist ván ki rályt éle te utol só éve i -
ben több csa pás is ér te. A trón örö köst, Im -
re her ce get 1031. szep tem ber 2-án va -
dász bal eset ben vesz tet te el az agg ki rály.
Né hány év múl va si ker te len me rény le tet
kí sé rel tek meg el le ne. Igaz, hogy ezt vé res
ke gyet len ség gel to rol ta meg, de a lé nye -
gen mit sem vál toz ta tott az õ bá na ta és el -
ke se re dett sé ge. Vi szont az a tu dat meg
erõt adott a to váb bi mun kál ko dá sá hoz,
hogy erõs or szá got és si ke res ke resz tény
egy há zat hagy hat majd az utód já nak.
Szent Ist ván 1038. au gusz tus 15-én halt
meg Szé kes fe hér vá ron. Ott is te met ték el
ki rá lyi pom pá val és nagy rész vét tel. VII.
Ger gely pá pa 1083-ban szent té avat ta el sõ
ki rá lyun kat. Má ria Te ré zia ki rály nõ 1774.
au gusz tus 20-ától ren del te el, hogy az a
nap le gyen or szá gos ün nep a nagy és
szent ki rály tisz te le té re. Ist ván jobb ke zét
/a Szent Jobbot/ Bu da pes ten a Szent Ist -
ván Ba zi li ká ban õr zik dí szes erek lye tar tó -
ban. Éven te, au gusz tus 20-án ün ne pi kör -
me net ben hor doz zák az or szág fõ vá ro sá -
ban.

Szent Ist ván ki rály ma ra dan dó tet te az
volt, hogy idõ ben fel is mer te a kor pa ran -
csát: Nyu gat-Eu ró pá ba in teg rál ta a ma -
gyar nem ze tet és ke resz tény egy há zat ho -
zott lét re. Ezek a nagy sze rû tet tei örök
idõk re biz to sí tot ták a ma gyar ság fenn ma -
ra dá sát a Kár pát-me den cé ben. A ki rály
hitt a ma gyar ság ere jé ben, bí zott Is ten ben,
ezért is aján lot ta fel Szûz Má ria ol tal má ba
or szá gát és nem ze tét. Szent Ist ván az, aki
elõ ször ve zet te or szá gát az eu ró pai kö zös -
ség be. Ez zel a nagy sze rû cse le ke de té vel,
ál lam fér fi úi nagy sá gát bi zo nyít va ki vív ta
ko rá nak el is me ré sét, va la mint a min den -
ko ri utó dok tisz te le tét és nagy ra be csü lés -
ét.                        lo vag Ke nye res Dé nes

Szent Ist ván Ma gyar or szág el sõ ki rá lya



"Két iz zó kér dés pa rázs lott a ma gyar
élet mély sé ge i ben: a föld kér dés, a nagy bir -
tok rend szer reformájának kér dé se és a tri a -
no ni bé ke szer zõ dés ál tal az ezer éves Ma -
gyar or szág tes té rõl le sza kí tott te rü le tek és
né pes ség kér dé se. Min den, ami 1918 és
1938 kö zött Ma gya ror szá gon tör tént, e két
sors kér dés von zá sá ban vagy ta szí tá sá ban
kö vet ke zett be."

Ez az idé zet az idei év egyik leg fi gye -
lem re mél tóbb köny vé bõl szár ma zik. A He -
li kon Ki adó je len tet te meg Márai Sán dor
Hall gat ni akar tam cí mû, 1950-ben pa pír ra
ve tett köny vét. A mû el sõ ha zai meg je le né -
sé nek va gyunk ta núi te hát, de saj ná la to san
meg jó sol hat juk, hogy a vissz hang ta lan
csend lesz sor sa az írás nak. Ho lott egyet len
fö lös le ges szó nél kül; ki vá ló, fe szes, ele -
gáns stí lus ban meg írt, hi ány pót ló mû vet
ol vas ha tunk, amely új is me re tek kel gaz da -
gít hat ja a hu sza dik szá zad ról szó ló is me re -
te in ket. A Hall gat ni akartam-ban Márai az
Anschluss-tól, az az Auszt ria 1938. már ci us
12-én tör tént hit le ri meg szál lá sá nak idõ -
pont já tól kez dõ dõ tíz évet ve szi szem ügy -
re. Azt a tíz évet, amely ben a hit le ri Né -
met or szág ki rob ban tot ta, majd el ve szí tet te
a má so dik vi lág há bo rút - nem véd ve meg
Ma gya ror szá got a bol se viz mus tól, de tel jes
mér ték ben fel ál doz va Ma gya ror szá got a
há bo rú pok lá ban - s amely ben a ro mo kon
át vet te a ha tal mat a vö rös re iz zí tott szláv -
ság "új val lá sa", a bol se viz mus. Utó lag
vissza pil lant va iga zo lód tak az író nak az
Ansch luss nap ján még csak zsi ge rek ben
ér zett fé lel mei: "Egy nem zet meg ren dült e
száz öt ven esz ten dõ ben [tö rök hó dolt ság -
bor]; ma radt a te rü let, a so vány, meg fo -
gyat ko zott ma gyar ság, ma rad tak a be ván -
dor ló svá bok, szlá vok, rá cok iva dé kai, s
ma radt egy cso dá la tos me ne dék, a ma gyar
nyelv. Ezen a nyel ven ír tunk, a test õr-kor -
szak óta, min den író. Ez volt az utol só me -
ne dé ke a nem zet nek. … Ak kor még nem
tud tam, hogy ezen a na pon kezd el pusz tul -
ni a ma gyar mû velt ség nek az az utol só ká -
de re, amely - ha még oly szór vá nyos alak -
zat ban is - a tö rök hó dolt ság után is épí tet -
te és hív ta, el tar tot ta a ma gyar mû velt sé get,
el pusz tul a ma gyar pol gár ság." 

A Kas sán szü le tett Márai (1900-1989)
ízig-vé rig, ha gyo má nya i ban és íz lé sé ben,
mû velt sé gé ben, élet for má já ban pol gár
volt. A pol gár sá got ért sük jól, ért sük raj ta
azt a vi lág szem lé le tet és aka ra tot, "amely a
ren di ség múl tá val, az egyén jo ga it ki ve re -
ked te az ön kény ura lom mal, majd az ál lam -

ha ta lom mal szem ben".
A Hall gat ni akar tam el sõ fe lé ben Márai

vis  sza te kint a hu sza dik szá zad ból az
Ansclussig el telt kö zel négy év ti zed re,
szük ség ese tén pe dig '48-ig is. A pol gár vi -
lág lá tá sá ból vá zol ös  sze füg gé se ket, fo lya -
ma to kat, kö vet kez mé nye ket. "Min den re,
ami e hos  szú ne gyed szá zad ban Ma gya ror -
szá gon nyílt és lep le zett jog ta lan ság, fo nák
elõ jog, fej lõ dés el le nes ne ve lés volt, a kom -
mu nis ta kí sér let [1919 - bor] adott fel ha tal -
ma zást."

Ám az írá sa nem csak em lé ke zés és
ele me zés, de er köl csi szám ve tés is. "Nem a
szo ci á lis tar ta lom volt el sõ ren dû en gyat ra
eb ben a rend szer ben, ha nem az úr-cse léd
vi szony. A nem zet egyik ér té kes tár sa dal mi
ré te ge, a sze gény pa raszt, te hát mint egy
más fél mil lió em ber e rend sze ren be lül
cse léd ma radt ak kor is, ha mun ka adó ja, a
föld bir to kos em ber sé ge sen bánt ve le, és
ne héz mun ká ját ipar ko dott tisz tes sé ge sen
meg fi zet ni. Cse léd ma radt, mert nem volt
tu laj don föld je, mert füg gött az is pán tól, az
in té zõ tõl, s az is pánt és in té zõt, föld bir to -
kost ki szol gá ló vé dõ csend õr tõl, jegy zõ tõl,
szol ga bí ró tól, al is pán tól, at tól az egész vé -
del mi szer ve zet tõl, ame lyet a nagy bir tok -
rend szer ér de ke i nek óvá sá ra és ki szol gá lá -
sá ra a hi va ta los ma gyar tár sa dal mi rend -
szer, az al kot mány, a nagy ál la mi ap pa rá tus
mö gött ki épí tett. Ta lán ez a cse léd sor okoz -
ta, hogy a ma gyar tár sa da lom ref le xei a
dön tõ, a nem zet egé szé re vég ze te sen ki ha -
tó pil la na tok ban - ami kor  a ma gyar nem -
ze ti tár sa da lom egé szé tõl várt ma ga tar tást
a vi lág - bi zony ta la nok vol tak. A nem zet
fe lelt a nagy kér dé sek re a ma ga mód ján,
hú zó doz va, bá tor ta la nul; az egyé nek sok -
szor tisz tes sé ge sen vi sel ked tek, a nem ze ti
el len ál lás je lei a né met, majd ké sõbb az
orosz ön kén  nyel szem ben nem hi á nyoz tak,
- de ami kor a nagy vizs ga, sõt pót vizs ga
ide je el kö vet ke zett, el hang zott a vád, mely
sze rint a ma gyar tár sa da lom ma ga tar tá sa
az ön kén  nyel szem ben nem volt olyan ha -
tá ro zott, mint pél dá ul a cse hek vagy ju go -
szlá vok ma ga tar tá sa. … Én, a pol gá ri kor -
társ csak an  nyit mond ha tok, hogy ez az úr-
cse léd tár sa dal mi hely zet, amely a ma gyar
élet mély sé ge i ben lap pan gott, en gem, a
pol gárt, aki min den ér de kem mel akar tam,
mert akar nom kel lett, hogy a ma gyar tár sa -
da lom ne po la ri zá lód jék idõt le nül urak ra
és cse lé dek re, ha nem a nagy urak és a cse -
lé dek kö zött men tõl több ma gyar lé lek ta -
lál jon he lyet a de mok ra ti kus ér te lem ben

füg get len pol gár ság ká de ré ben: én a pol gá -
ri író min dig úgy érez tem, va la mi itt nem
érett meg, nem in té zõ dött el, a ma gyar tár -
sa da lom nem tud ja ki fej te ni iga zi erõ it,
nem tud ja meg mu tat ni va ló sá gos er köl csét,
sem ké pes sé ge it, mert eb ben az or szág ban
nem csak sza bad em be rek él nek, ha nem él
más fél mil lió cse léd is. Nem pa raszt - az
iga zi pa raszt, aki nek van mi bõl és mi ért
pa raszt nak len ni, so ha nem cse léd - ha nem
ura sá gi al kal ma zott. … S hi á ba gon dos -
kod tak szo ci á li san er rõl a cse léd ség rõl,
igen, hi á ba is ko láz tat ták: amíg cse léd ma -
rad, sor sá ban, füg gõ sé gé ben, alá za tos-gya -
nak vó, meg ret tent és bos  szú ál ló ér zé se i -
ben, én sem va gyok egé szen sza bad, a pol -
gár. … S a leg tra gi ku sabb, hogy az ég zen -
gé sek után meg kel lett él nünk, ami be kö -
vet ke zett: meg tud tuk, hogy min den hasz ta -
lan volt vagy hiába-lett-volna, az úr-szol ga
vi szony ak kor sem szûnt meg Ma gya ror -
szá gon, ami kor a for ra da lom el pusz tí tot ta a
nagy bir tok rend szert. Az ura kat el ker get te
Magyarorszáágról a kom mu nis ta for ra da -
lom [az 1948-ban be fe je zõ dött kom mu nis -
ta ha ta lom át vé tel - bor.]. De a szol gák ott
ma rad tak."

A Hall gat ni akar tam má so dik fe lé ben a
pol gár sá got te szi az idõ és a tör té ne lem
mér le gé re Márai, aki sze mé lye sen min dent
el ve szí tett az Ansch luss tól kez dõ dõ tíz év
vé gé re. "Ezek ben az évek ben majd nem
min dent el vesz tet tem, ami ré geb ben tar tal -
mat, ke re tet, ér tel met adott az éle tem nek:
is me rõ se im nagy ré szét, ba rá ta im több sé -
gét, élet for má mat, mun ka he lye met, el vesz -
tet tem ott ho no mat, mun kám ér tel mét, s vé -
gül el vesz tet tem ha zá mat is. Ami kor ezt le -
írom, az egyet len hi va ta los pa pír, ame lyet
tár cám ban õr zök, ne vem után ezt a meg je -
lö lést tün te ti fel: apolite, te hát hon ta lan va -
gyok."

Márairól tud juk, hogy 1949-ben emig -
rált, ami kor lát ha tó vá vált, hogy Ma gya -
ror szá gon a kom mu nis ta ha ta lom át vé tel
vég le ges nek és be fe je zett nek te kint he tõ. 

Hall gat ni akar tam cí mû, az idei év
egyik leg iz gal ma sabb köny vé nek be mu ta -
tá sát a kö vet ke zõ szám ban foly tat juk. Nem
min den na pi ta nul sá go kat és örö mö ket kí -
nál e mû: a füg get len, elem zõ szel lem csil -
lo gá sát, s a jó bor hoz ha son la tos, kor tyon -
ként-mon da ton ként ízes-ko moly meg fo -
gal ma zás örö mét. Van mi re büsz ké nek len -
nünk. Ol vas suk együtt!

Bé kes ség ve le tek! A kõ ma rad. 
--bor--  
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GA RA BON CI ÁS DI ÁK
Nem le het hall gat ni



Egy em ber al ma fa jok ne me sí té sé -
vel fog lal ko zott. Min den ki nek öröm -
mel mu to gat ta pom pás al ma fá it: bol -
dog volt, ha va la ki al má ját meg íz lel -
te. Egyik szom széd ját - no ha több ször
hív ta -, sem mi kép pen sem tud ta rá bír -
ni, hogy be men jen hoz zá al ma kós to -
ló ra. Mi kor egy szer új ra hív ta, meg -
szó lalt a szom széd: 

- Be kell val la nom, hogy a múlt -
kor, kert je mel lett el men ve, kí ván csi -
ság ból fel vet tem egy le hul lott al mát.
Be le ha rap tam, de én éle tem ben olyan
sa va nyú al mát még nem et tem. Kö -
szö nöm, nem ké rek az al má já ból, az
az egy egész éle tem re elég... 

- No ez iga zán nem mérv adó -
szólt mo so lyog va a kert tu laj do nos -
mes  sze föl det be jár tam, míg ah hoz a
sa va nyú al má hoz ju tot tam. Azért ül -
tet tem a ke rí tés mel lé, hogy egy szer s
min den kor ra el ve gyék a tol va jok ked -
vét az al ma lo pás tól. És be vált a szá -
mí tá som. De jöj jön ve lem a kert bel -
se jé be! A má so dik, har ma dik sor ban
olyan jó ízû, za ma tos faj tá kat ta lál,
ami lyet nem is ál mo dott. 

- Ha így áll a do log, az más - szólt
el gon dol koz va a szom széd és be ment
a kert be. 

So kan így van nak a hí võ élet tel. A
kí vül ál lók csak a ti lal mak, a bûn bá nat
és ön meg ta ga dás sa va nyú al má i ról
tud nak. Pe dig ezek csak a kép mu ta tók
tá vol-tar tá sá ra va lók. Ne a ke rí té sen
be má szott tol vaj mód já ra ítélj, ha nem
menj be a kert Urá val az aj tón, és
meg lá tod, hogy mily édes az Úr ral
ápolt kö zös ség min den gyü möl cse.

Nem tu dom, ho gyan mû kö dik pél -
dá ul a te le ví zió, vagy ho gyan ké szí tik
az ûr re pü lõ gé pet. A hit dol ga i ban sem
fel tét le nül fon tos min dent meg ér te ni.
Sõt, bi zo nyos dol go kat hos  sza san ki
kell pró bál ni ah hoz, hogy rá éb red jünk

azok va ló di ér té ké re.
Nem lé te zik re cept sze rin ti is ten -

kap cso lat. Is ten hez va ló kap cso la tun -
kat mind an  nyi unk nak sa ját ma gunk -
nak kell meg ta lál nunk, ki ala kí ta nunk.
He lyet tem sen ki nem hi het, és én sem
hi he tek má sok he lyett. En nek el le né -
re: hi te met má sok ösz tö nöz he tik, ki -
iga zít hat ják, és ki egé szít he tik.

Min den em ber meg ta pasz tal hat ja,
hogy nem lé te zik olyan vágy, mely az
éle tünk so rán vég leg el csi tul na. Min -
dig ma rad hi ány ér ze tünk. Ezen a föl -
dön vég le ges ott ho nunk so ha sem
lesz, mert úton já rók va gyunk. Még a
leg na gyobb bol dog sá gunk ban is meg -
érez zük, hogy az adott pil la nat, mint -
ha va la mi olyan ra em lé kez tet ne, ami
még nincs a bir to kunk ban. Tu laj don -
kép pen ezért is fé lünk a hir te len ka -
pott nagy bol dog ság tól. És pon to san
ezek a mély bol dog sá gok pil la na tai
érez tet nek meg ve lünk va la mi lyen
mély sé ges vá gya ko zást va la mi, vagy
in kább "Va la ki" iránt. Vá gya ko zást is,
de va la mi fé le há lát is. Azt tud juk,
hogy az éle tünk aján dék, ezért oly kor
kö szö ne tet is mon dunk, de nem tud -
juk ki nek. Vagy he lye seb ben fo gal -
ma zok, ha azt mon dom, hogy nem
akar juk? Ám Is ten ben hin ni nem azt
je len ti, hogy igaz nak tart juk azt, hogy
lé te zik Is ten, ha nem ko mo lyan vesz -
 szük Õt, s az ön ma gá ról tett ki nyi lat -
koz ta tást, a Bib li át. 

A hit min dig csak az én hi tem le -
het. Má sok Is ten- ta pasz ta la ta i ból
nem él he tek. A ma gam ta pasz ta la ta it
kell meg sze rez nem Is ten rõl. Hi szed-e
ezt? Hi szed-e, hogy ha ko mo lyan ve -
szed Is tent, Te is meg sze rez he ted a
ma gad Is ten-ta pasz ta la tát?

Pró báld ki! 

Két faj ta hit re jöt tem rá. Az egyik
azt mond ja, hogy ha, a má sik pe dig

an nak el le né re. Egyik azt mond ja,
hogy ha min den jól megy az éle tem -
ben, ha si ke res va gyok, ha bol dog va -
gyok és a sze ret te im nem hal nak meg,
ak kor hi szek Is ten ben. Ak kor imád -
ko zom, el já rok temp lom ba és meg -
adom Is ten nek, ami Is te né.

A má sik azt mond ja, hogy an nak
el le né re, hogy a dol gok nem men nek
az éle tem ben, an nak el le né re, hogy
Getsemáné kert jé ben "ve rej té ke zem",
an nak el le né re, hogy ki kell in nom a
Kál vá ri án a po ha rat, mind azo nál tal az
Úr ban bí zom, aki te rem tett. Így ki ál -
tott Jób: "Mégha el is pusz tít, Ben ne
bí zom!" 

(G.E.Ross)

Ka len dá ri um:
2013. au gusz tus 15. - szep -
tem ber 15.

• Au gusz tus 15.: NAGYBOLDO-
GASSZONY

• Au gusz tus 20. Szent Ist ván ki -
rály ün ne pe

• Au gusz tus 25. TEMP LOM BÚ -
CSÚ: Ezen a na pon reg gel 7 óra -
kor lesz az el sõ szent mi se, míg az
ün ne pi szent mi se 10 óra kor kez -
dõ dik, mely nek szó no ka Dr. Bá -
bel Ba lázs kalocsa-kecskeméti
ér sek, egy ház me gyén fõ pász to ra.
A ha gyo má nyok sze rint a kör me -
net al kal má val ek kor ke rül sor a
ke nyér ál dás ra és a hõ si em lék mû -
nél tör té nõ meg em lé ke zés re is.

• Szep tem ber 8.:
Kisboldogasszony, Tan év nyi tó
Veni Sancte

• Szep tem ber 14.: Szent Ke reszt
fel ma gasz ta lá sa
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KATOLIKUSÉLET

A hit rõl
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"Egy va la ki je volt még, a sze re tett
fia. Utol já ra õt küld te el hoz zá juk, mert
így szólt: Fi a mat meg fog ják be csül ni!"
Márk 12,6.

A mai tör té net tel kap cso lat ban ez az
egy mon dat fog lal koz tat leg in kább: a Fi -
a mat meg fog ják be csül ni. A Min den ha -
tó Is ten mond ja ezt Jé zus Krisz tus ról.
Nem be csül ték. A Bib lia el mond ja vi lá -
go san, mit tet tek az egy szü lött Fi ú val a
vi lág. Szü le té se kor csak is tál lót aján lot -
tak fel ne ki. Míg mi ké nyel me sebb nél
ké nyel me sebb la ká sok ban élünk, míg a
ma da rak nak ju tott egy fé szek, a ró kák -
nak egy bar lang, Jé zus még en  nyit sem
ka pott. Egy mind vé gig szö vött ru há ban
járt ezen a föl dön, nem volt sem mi je és
sen ki je, még a ha jót is ami rõl pré di kált
Pé ter tõl kér te köl csön. Lát tad Õt va la ha
úgy, hogy mi re be csül ték itt a föl dön?
Azért volt, amit ki zá ró lag ne ki ké szí tet -
tek: a tö vis ko ro nát csak ne ki fon ták. Ka -
pott is az em be rek tõl: os tor csa pást,
gúnyt, ját sza do zást, sze ge ket, po font, ke -
reszt fát. Ez mind az Övé volt. Er re be -
csül te a vi lág ak kor. Mi a hely zet ma?
Gon dol kozz el test vé rem, te mi re be csü -
löd Õt?

Jé zus ezt a pél dá za tot azok nak mond -
ta, akik ön ma guk ban el bi za kod tak és a
töb bi e ket sem mi be vet ték, olya nok nak,
akik Is tent nem fél tek és em bert nem be -
csül tek. Va ló já ban mind an  nyi an ilye nek
va gyunk, mert így szü let tünk. Azt gon -
dol juk, megy ne künk Is ten nél kül is.
Ádám és Éva is ezt gon dol ták, lám ho va
ju tot tak, s mi is azért érez zük ma gun kat
oly sok szor ki ve tett nek és véd te len nek,
mert sze ret nénk füg get le ní te ni ma gun kat
Is ten tõl és em ber tõl. Ta lán ma nem csak
Urunk pa na sza ez, ha nem sze ret te ink ké,
a kö rü löt tünk élõ ké: nem be csül jük a
sze re te tet. Vi gyázz, mert so kan be csül -
nék már egy-egy szü lõ, vagy test vér sze -
re te tét, de már nin cse nek. Ké sõ. Szá -
mom ra olyan meg döb ben tõ, hogy mi nél
ke mé nyebb az em be ri szív, an nál na -
gyobb az Is ten sze re te te.

Az Is ten sze re te tét meg be csül ni még
nem ké sõ. Ma is, mint oly sok szor ed dig,
ott áll az aj tód elõtt és ar ra vár, hogy
meg nyisd a szí ved. Az Is ten egy szer
min den ki tõl szá mon ké ri men  nyi re be -
csül te meg a leg drá gáb bat. Mi re be csül -
ted õt ed dig idõ ben, pénz ben, erõ ben?
Men  nyit ér ne ked Jé zus? Az Is ten nek so -
kat ér. A menny ben Õ a leg meg be csül -
tebb. El is mond ja az Atya: ez az én sze -
rel mes Fi am, aki ben én gyö nyör kö döm.
Ve le szem ben a mi éle tünk sem mit nem
ér, de ha raj tad a Vé re, ha szí ved ben ott
él, ak kor éret te, mi at ta az örök ké va ló -
ság ban te is a leg meg be csül tebb le szel.
Is ten ma új ra a szí ved re akar ja he lyez ni a
drá ga üze ne tet: a Fi a mat, a szen ve dõt be -
csüld meg, hogy te is meg be csült le hess.
Ámen.

Nagy Ró bert, Apa - Szat má ri Re for -
má tus Egy ház me gye

Al kal ma ink
- min den va sár nap 10 óra kor Is ten tisz -

te let
- Au gusz tus 18. va sár nap 10 óra kor

Új ke nyé ri úr va cso rás Is ten tisz te let 
- Szep tem ber 1. Év nyi tó Is ten tisz te let,

10 óra

Csil lag pont 2013
Me zõ túr volt a hely szí ne a nem ré gi -

ben meg ren de zett re for má tus if jú sá gi
fesz ti vál nak, 2013. júlis 23-27 kö zött.
Gyü le ke ze tünk fi a tal ja i val is részt vet -
tünk a Csil lag pon ton, me lyen ér té kes
elõ adá so kat hall gat hat tunk, és dicsérhet-
tükaz Urat kon cer te ken. A szol gá lat tól a
szó ra ko zá sig, az épü lés tõl a fel fes té sig
min den volt a Csil lag pont! 

A je len egy há za vagy tok! "Ki vagy te
Is ten nek? Ve led akar meg szó lí ta ni má so -
kat, raj tad ke resz tül be mu tat koz ni má -
sok nak" - ifj. Cso mós Jó zsef be szélt a fi -
a ta lok nak elõ adá sa i ban a 2013-as Csil -
lag pon ton.

Leg na gyobb hi bá nak az élõ Is ten kap -
cso lat hi á nyát, a be gya ko rolt na pi ru ti no -
kat, az el ját szott ke resz tyén sé get ne vez -
te, mert mint mond ta, ab ból nem fa kad
élet. Ar ról pró bál ta meg gyõz ni hall ga tó -
sá gát, hogy a re for má tus iden ti tást nem a
ha gyo má nyok, a meg szo ká sok, a "ná -
lunk ez így szo kott len ni" men ta li tás jel -
lem zi, ha nem a tel jes Szent írás ra épí tett
élet. "A Bib lia ne csak in for mál jon, ha -
nem transz for mál jon is: ne csak a ru ti no -
kat kö vesd, ol vasd rong  gyá a Bib li á dat,
akard meg ér te ni, meg él ni, ta lálj vis  sza
Is ten hez!"

A leg gya ko ribb ki fo gást, hogy va la ki
túl fi a tal, a szent írás ra ala poz va cá fol ta
meg: "A Bib li á ban nincs majd nem fel -
nõtt vagy még ép pen gye rek. Nincs két
terv kis ke resz tyé nek vagy nagy ke resz -
tyé nek szá má ra. Mar ha ság az a gon do lat,
hogy ti vagy tok a jö võ egy há za. Ha most
nem vagy tok fon to sak az egy ház ban,
hol nap se lesz tek azok. Ti a je len egy há -
za vagy tok! Most kell azt épí te ne tek" -
bá to rí tot ta a fi a ta lo kat ar ra, hogy ne csak
a szo ká so kat kö ves sék, ha nem lép je nek
ki a biz ton sá gi zó ná juk ból, mer jék el hin -
ni, hogy Is ten ve lük, ma gyar re for má tus
ke resz tyén fi a ta lok kal akar má sok nak
be mu tat koz ni, vál toz tat ni az egy há zon és
a vi lá gon.
csillag.reformatus.hu
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ÁlmomaCSALÁD-Tanyagondnokokkala
családokértakecskemétikistérség

tanyagondnokostelepülésein
TÁMOP-5.5.1/B-11/2-2011-0256

2013. au gusz tus hó nap já ban is foly ta tó dik Szent -
ki rá lyon az Ál mom a CSA LÁD pro jekt meg va -

ló sí tá sa. Sze re tet tel vá runk min den ked ves ér dek lõ dõt kor tól és nem -
tõl füg get le nül kö zös sé gi prog ram ja ink ra, va la mint a je lent ke zé se ket
kép zé se ink re és tré ning je ink re. 

Ál mom a CSA LÁD 2013. au gusz tu si prog ra mok - Szent ki rály

ÁlmomaCSALÁD-Tanyagondnokokkala
családokértakecskemétikistérség

tanyagondnokostelepülésein
TÁMOP-5.5.1/B-11/2-2011-0256

Informatikaiképzés

indulszeptemberben

Szentkirályonhaladószinten

Ki emelt prog ra mok: • Mic ro soft Word  • Mic ro soft Ex cel 
• Mic ro soft PowerPoint

A tan fo lyam idõ pont jai:
szep tem ber 21., 28., ok tó ber 5., 12., 19., 26.
8.00-13.00 órá ig

A rész vé tel IN GYE NES!!!!
A kép zés re Kutasiné Kullai Ilo na
he lyi szer ve zõ nél le het je lent kez ni.

Tel.: 70/953-7181

Hatékonykommunikáció-eredményes

együttmûködéscímûtréning

indulSzentkirályon

A kép zés idõ pont jai: szep tem ber 6., 13., 27., ok tó ber 4., 11.
15.00-19.00 órá ig

A rész vé tel IN GYE NES!!!!
A tré ning fõ té má ja azon kommunikációskészségekfejlesztése,
ame lyek kü lön bö zõ élet hely ze tek ben fel me rü lõ, sze mé lyek kö -
zöt ti konfliktushelyzetek ered mé nyes megoldásátszol gál ják.

A kép zés re Kutasiné Kullai Ilo na he lyi szer ve zõ nél  le het je lent -
kez ni. Tel.: 70/953-7181

TÁNC-ÉV ZÁ RÓ  2013.
Évek óta ha gyo mány, hogy a ta ní tá si

évet nem csak az is ko lá ban zár juk le, ha -
nem a tánc cso port ban is. Így tör tént ez
az idén, jú ni us 16-án, ami kor is zsú fo lá -
sig meg telt a kul túr ház ér dek lõ dõk kel,
hogy meg te kint sék, mi min dent ta nul -
tunk eb ben az év ben. Ezen a szép, va sár -
na pi dél utá non 107 tán cos lé pett a szín -
pad ra, 7 kor cso port ban, óvo dá sok tól a
fel nõt te kig, hogy szá mot ad ja nak tánc -
tu dá suk ról. 

Na gyon so kat dol goz tunk eb ben az
év ben is. Cso por ton ként 2-3 ko re og rá fi -
át ta nul tunk. Mun ká mat Ta kács Re ná ta
és Ta kács Bet ti se gí tet te. Ven dég ok ta tó -
ink is vol tak, Böde Ist ván és Har kai
Csil la, akik nek a nagy si ke rû györgyfalvi
tán co kat kö szön het jük.

A gyer mek cso por tok el sõ sor ban fa -

lunk és is ko lánk ren dez vé nye in sze re -
pel tek, pl. Fa lu nap, Jó té kony sá gi Gá la,
Ka rá csony, Ma já lis. Az If jú sá gi Cso port
na gyon sok meg hí vást ka pott más te le -
pü lé sek ren dez vé nye i re is, pl. Szent ist -
ván bak sa, Ti sza ug, Kecs ke mét, Kun a -
dacs, Bor bás, Ti sza kécs ke, Or go vány,
Lakitelek. Sa ját szer ve zé sû ren dez vé -

nye ink az el múlt tan év ben: Ki ál lí tás a
20 éves Tánc cso port ról, Tán cos ta lál ko -
zó, Tán cos bál.

Fõ cé lunk, hogy meg kap has suk és
át ad has suk azt az örö möt, amit a tánc
nyújt hat. Bí zom ben ne, hogy a Tánc-
Évzárón is si ke rült cé lun kat el ér ni, me -
lyen ös  sze sen 18 tánc ko re og rá fi át mu -
tat tak be a gye re kek és a fi a ta lok nagy
lel ke se dés sel, az igen szép szá mú és há -
lás kö zön ség nek. A mû sor ban sze re pelt
nép tánc, klas  szi kus tánc, mo dern- és
showtánc is.

Gra tu lá lok min den fel lé põ nek a
szín vo na las és jó ked vû elõ adás mó dért!

A kö zön ség nek pe dig kö szön jük az
ér dek lõ dést, a sok tap sot és biz ta tást!

Takácsné Kis Már ta cso port ve ze tõ
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A Szentkirályi általános iskola tanévnyitó ünnepségét szeptember
1-én, vasárnap 17 órakor tartja az iskolában.

Mindenkit szeretettel várunk!

2013. May 23. Thursday Szerzõ Impulser
Magazin 45 Comments 

Mi a teendõ, ha kullancsot észlelünk
magunkon?
Rengeteg tévhit kering az interneten a kul-
lancsok viselkedésérõl vagy
eltávolításáról. Nem árt tisztázni, hogy
melyeknek van valóságalapja.
Élõhelyük és elõfordulásuk esetén is
találunk téves információkat, mint például
azt, hogy a kullancs a fákon él és onnan
ugrik ránk. Ez nem igaz. A kullancs magas
fûben, bokrokban tanyázik, ott várja a gaz-
datest felbukkanását. Minden alkalommal,
amikor réten, magas fûben és bokros

területen sétálunk, alaposan nézzük át
magunkat, nem mászott-e ránk kullancs.
Mi történik akkor, ha már belénk mászott
a kullancs?
Több lehetõségünk van, de fontos, hogy
mielõbb - lehetõleg 24 órán belül -
észleljük a miniatûr vérszívót.
Elterjedt tévhit az úgynevezett gyufás
módszer, amelynek alapja, hogy a kullancs
szereti a foszfort. A leírások szerint egy
megnyálazott gyufaszállal körözve a beá-
gyazódott kullancs körül, kicsalható a bõr-
bõl az állat. Ez azonban haszontalan, sõt
akár fertõzésveszélyes is lehet, arról nem
is beszélve, hogy a mostani gyufák már
nem tartalmaznak foszfort.

Szintén tévhit, hogy a kullancsot, fejének
csavargatásával könnyebb eltávolítani;
semmi esetre se csavargassuk a vérszívót,
ezzel ugyanis még több mérget fecsk-
endezhet a szervezetünkbe.
A kullancs kiszedése nem bonyolult, a
lényeg, hogy ne higgyünk az önjelölt kul-
lancsszakértõknek, vagy az interneten ter-
jedõ rémhíreknek és tévhiteknek. Nem
kell azonnal orvoshoz rohannunk, egy
csipesz és némi türelem segítségével mi is
ki tudjuk szedni a bõrünk alá ágyazódott
kullancsot. Ha azonban késõbbiekben
rosszullétet tapasztalnánk, haladék nélkül
forduljunk orvoshoz!

NYÁRI TÁBOR

Kullancs - ne dõljünk be minden tévhitnek
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"Idõt kell sza kí ta nod em ber tár sa id ra, tégy va la mit má so kért, ha még
oly ap ró sá got is - va la mit, ami ért fi zet sé get nem kapsz, csu pán a ki -
tün te tõ ér zést, hogy meg te het ted." 
Al bert Schweitzer

Nyár vé gi Ru ha gyûj tés és
Ru ha bör ze

A Szent ki rá lyi Gyer mek jó lé ti Szol gá lat és a Szent ki rá lyi Ön -
kor mány zat ru ha gyûj tést szer vez. A se gí te ni vá gyók a ru há kat
au gusz tus 5-tõl - au gusz tus 28-ig a Szent ki rá lyi Ál ta lá nos Is -
ko lá ban és a Köz ség há zán ad hat ják le.
Az is ko la kez dés kö ze led té vel fõ ként az õszi ru há kat (pó ló,
hos  szú uj jú fel sõ, pu ló ver, nad rág, ci põ, ka bát) gyûjt jük ösz -
 sze, me lyek tisz ták, jó ál la po tú ak, hord ha tó ak.
Ezen kí vül szí ve sen fo ga dunk az is ko la kez dés hez szük sé ges
egyéb fel sze re lé se ket - is ko la tás ka, író asz tal, író esz kö zök.
A fel aján lott ado má nyok ból au gusz tus 29-én (csü tör tök)
8:00-tól-12:00-ig Ru ha bör zét ren de zünk a Mû ve lõ dé si Ház -
ban, ahol az ér dek lõ dõk szá má ra a szim pa ti kus da ra bok in -
gyen el vi he tõk.
Se gí tõ együtt mû kö dé sü ket és ado má nya i kat há lá san kö szön -
jük!

Ös  sze fo gás a
kör nye zet tu da tos ság je gyé ben

Flot tá ba áll az el sõ To yo ta Auris Hybrid Touring Sports au tó
a Zöld ára mot is hasz no sí tó Szent ki rá lyi nál 
Há rom, a kör nye zet tu da tos ság iránt el kö te le zett nem zet kö zi
és ha zai tár sa ság, a To yo ta Mo tor Hun ga ry Kft., az MVM
Part ner ZRt. és a Szent ki rá lyi Ás vány víz Kft. tar tott saj tó tá jé -
koz ta tót együtt mû kö dé sük rõl. A To yo ta teszt ve ze tés sel egy -
be kö tött be mu ta tó ján a részt ve võk meg is mer het ték a vi lág el -
sõ full hybrid haj tá sú kom bi ját, a To yo ta Auris Hybrid
Touring Sports mo dellt, ami a Szent ki rá lyi flot ta leg újabb
tag ja lett. A cé gek kör nye zet kí mé lõ ös  sze fo gá sá hoz az MVM
Part ner ZRt. Zöld áram prog ram já val csat la ko zott, amely nek
ré sze ként az au tón a "Tisz ta víz, tisz ta ener gia" üze net is meg -
je le nik. Az au tót ün ne pé lyes ke re tek kö zött a sió fo ki Víz to -
rony ban lé võ Szent ki rá lyi Oxi gén bár elõtt vet te át Ba logh Le -
ven te, a Szent ki rá lyi Ás vány víz Kft. tu laj do nos-ügy ve ze tõ je
Hiroshi Saitotól, a To yo ta Mo tor Hun ga ry Kft. el nö ké tõl. Az
ese mé nyen kö szön tõt mon dott Dr. Ba lázs Ár pád, Sió fok vá -
ros pol gár mes te re és Tóth Ré ka, az MVM Part ner ZRt. mar -
ke ting ve ze tõ je.

"Ha vég re itt a nyár, és me leg az idõ", a
tánc cso port tag jai nem csak pró bák ra jár nak,
ha nem ki rán dul ni is el men nek. Az idén a
"hû ség vá ro sá ba", Sop ron ba lá to gat tunk.

Haj nal ban in dul tunk, és csak dél -
után 2 órá ra ér tünk oda, szó val tény leg na -
gyon mes  sze van ez a vá ros. Azért nem unat -
koz tunk az úton, mert pi he nés kép pen fel -
mász tunk a csó ka kõi vár ba, sõt, Gyõr után
még a tûz ol tó kat is riasztottuk…Végre meg -
ér kez tünk Sop ron ba, és mi vel már túl so kat
ül tünk a busz ban, át ül tünk a vá ros né zõ kis -
vo nat ba. Ez még is csak más! Jobb ra, bal ra
csodálkoztunk…, tény leg gyö nyö rû ez a sa -
já tos han gu la tú vá ros! Át vo na toz tunk Fer tõ -
rá kos ra, köz ben egy kel le mes nõi hang be -
mu tat ta a te le pü lést, le gen dá kat me sélt, ami
a hos  szú uta zás után iga zán nyug ta tó an ha -
tott a tár sa ság ra. Mi u tán min den ki fel éb redt,
át száll tunk egy sé ta ha jó ra. Le nyû gö zõ lát -
vány volt a Fer tõ-tó, ná da sok közt szel tük a
vi zet. Auszt ri á ba át ha jó káz va ta pasz tal hat -
tuk meg a tó mé re te it. Es te na gyon vár tuk
már, hogy a szál lá sunk ra ér kez zünk, mely
cso da szép he lyen, a brennbergi völgy ben, a
Rák pa tak part ján volt. A ked ves fo gad ta tás
sem ma radt el, hisz a pa tak és az er dõ ös  szes
szú nyog ja azon nal elénk si e tett, sõt… Ma ra -
dan dó em lé ke ket hagy tak raj tunk.

A kö vet ke zõ há rom nap ban igye -
kez tünk mi nél job ban meg is mer ni Sop ront
és kör nyé két. El lá to gat tunk a fertõdi Es ter -
házy-kas tély ba, meg mász tuk a Sop ro ni he -
gye ket. A Kár oly-ki lá tó ból cso dá la tos pa no -
rá ma nyí lik Sop ron ra és a kör nye zõ te le pü -
lé sek re, a Fer tõ-tó ra, sõt az Al pok csú csa i ra
is. El sé tál tunk a Taródi-várba, me lyet a he -

lyi ek Bo lond vár ként em le get nek. A há rom
órás éj sza kai tú rán is jól la kat tuk a szú nyo -
go kat, de cse ré be iz ga lom mal te li él mé nyek -
kel gaz da god tunk, és le nyû gö zõ lát vány ban
volt ré szünk a ki lá tó ból.

Har mad nap át ruc can tunk Auszt ri á ba, a
Sop ron hoz kö ze li Eisenstadt vá ros ká ba.
Dél után a na gyon szép, nyá ri me leg idõ já -
rás nak kö szön he tõ en jó le sett a für dõ zés a
Fer tõ-tó ban. Kel le mes volt a víz, de egy ki -
csit meg le põd tünk, ami kor tér dig gá zol tunk
az iszap ban. Jó mes  szi re be úsz tunk, és még
ott is le ért a lá bunk, hisz a tó át lag mély sé ge
1-1,2 m. 

Es tén ként a szál lá sun kon fõz tünk, ját -
szot tunk, na gyo kat be szél get tünk, éne kel -
tünk gi tár kí sé ret tel, és per sze a jó han gu la tú
tánc pró ba sem ma rad ha tott el. (A szú nyo gok
is na gyon örül tek ezek nek az es ték nek.)

A ki rán du lás so rán ta lán az al vás ra ma -
radt a leg ke ve sebb idõ, így a ha za fe lé úton
igye ke zett ezt min den ki be pó tol ni. No, azért
nem túl hos  szú idõ ju tott most sem a pi he -
nés re, hi szen út ba esett Nick, ahol nem min -
den na pi lát ványt je len tett szá munk ra a Rá ba
víz lép csõ je. A dél utánt Kislõdön, a Sobri
Jós ka Ka land park ban töl töt tük, ahol több
száz já ték vár ta a ka land ra vá gyó kat. Bú csú -
zó ul es te még be le kós tol tunk a ba la to ni nyár
han gu la tá ba. Ba la ton al má di ban sé tál gat -
tunk, az tán bi zony az éj sza ka fo lya mán ér -
tünk ha za. 

"De es te szo mo rú, a ha za fe lé út, mert…"
Így volt, "me se" volt. 

Kí vá nunk min den ki nek ha son ló szép él -
mé nye ket a nyár ra!

Szent ki rá lyi Tánc cso port
Takácsné Kis Már ta

Tán cos ki rán du lás 2013. júl. 17.-20.  Sop ron



Gom bás csir ke com bok fó li á ban süt ve
Hoz zá va lók: 8 bõr nél kü li csir ke fel sõ comb-fi lé, só,  õrölt fe ke te bors, 1
evõ ka nál mus tár, 30 dkg csi per ke gom ba, 3 evõ ka nál olaj
Alu fó li á ban süt ni ké nyel mes do log, rá adá sul az íz- és il lat anya go kat sem
en ge di csak úgy el il lan ni a le ve gõ be, így lesz más hoz nem ha son lít ha tó an
szaf tos és za ma tos a ben ne ké szült étel. És még va la mi: a ha gyo má nyos
ház tar tá si mel lett kap ha tó vas tag alu fó lia is, mely ki fe je zet ten jó gril le zés re.
A húst sóz zuk, bor soz zuk, a mus tár ral vé ko nyan meg ken jük, fél re tes  szük. A gom bát meg -
tisz tít juk, vé kony cik kek re da ra bol juk, egy tál ba rak juk, kis sé meg sóz zuk, bor soz zuk.
Alu fó li á ból 8 kö ze pes mé re tû la pot té pünk, meg ola joz zuk, majd mind egyik re egy comb fi -
lét ra kunk. A gom bát egyen le te sen rá hal moz zuk, egy ke vés olaj jal meg lo csol juk, a fó li át
rá hajt juk, és szé le it szo ro san föl te ker jük, hogy ne foly jon ki a hús il let ve a gom ba le ve.
Ami kor a ros tély kel lõ en for ró és a fa szén csak pa rázs lik alat ta, a fó li ás cso ma gocs ká kat
rá rak juk úgy, hogy a hú sos ol da luk ke rül jön alul ra. Nagy já ból 8 per cig süt jük, majd meg -
for dít juk és a má sik ol da lát is kb. 8 per cig süt jük.
Tipp: ros tély he lyett kö ze pe sen for ró sü tõ ben is meg süt het jük, ez 15-20 perc.
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ÉTKEK,TIPPEK,FORTÉLYOK JÚ LI uS IDõ JÁ RÁ SA
Az utób bi évek ben már meg szok tuk a

jú li u si au gusz tu si szin te alig el vi sel he tõ
idõ sza kos for ró sá got, és a rend kí vü li csa -
pa dék hi ányt. Jú li us el sõ har ma dá ban el fo -
gad ha tó 30C kö rü li volt a hõ mér sék let,
majd 11-tõl le csök kent 25C fok kö rü li ér té -
kek re. Majd 23-ától fo ko za to san emel ke -
dett a hõ mér sék let, annyi ra, hogy 29-én re -
kor do kat dön tö ge tett 39-40C fo kok kal. Or -
szág szer te szin te alig volt csa pa dék, eset -
leg né hol pat tant ki üdí tõ zá por. Saj nos te -
le pü lé sün ket még ezek is el ke rül ték. Esõ
/esõ?/ csak 29-én mu tat ko zott 2,1 mm
men  nyi ség ben, pe dig a sok éves át lag sze -
rint 47 mm-nek kel le ne es ni tér sé günk ben.
Az aszály óri á si ká ro kat okoz a me zõ gaz -
da ság ban. Nem csak a ku ko ri ca és a nap ra -
for gó ter mé se i re van rossz ki lá tás, ha nem
az ön tö zés nél kü li szõ lõ és al ma ter més -
csök ke né sé re is kell szá mol ni. Mind eze ken
túl a ta laj ápo lás is ne héz sé gek be üt kö zik. A
né pi szó lás azt tart ja: ha az ara tó kat gyak -
ran ki ve ri az esõ, jó ku ko ri ca ter més re van
ki lá tás, per sze a for dí tott ja is igaz, bi zo nyí -
ték az idei év. Né hány év vel ez elõtt in ten -
zív nö vény ter mesz tést csak ön tö zé ses gaz -
dál ko dás sal le he tett meg va ló sí ta ni. Saj nos
az el múlt né hány év ta pasz ta la ta alap ján
ter mést be ta ka rí ta ni csak ön tö zött te rü le -
tek rõl le het. Egy re sür ge tõb bé vá lik a ho -
mok hát ság víz után pót lá sa. Hi á ba a jó ta -
laj adott ság, ha a me te o ro ló gi ai té nye zõk
el tér nek az év szá zad ok alatt ki ala kul tak tól.
Nem csak a hid ro ló gu sok nak lesz dol ga az
el kö vet ke zõ évek ben, ha nem a nö vény ne -
me sí tõk nek is szá mí tás ba kell ven ni a szá -
raz idõ já rást. Vecsei.

Anya köny vi hí rek
Szü le tett:
Pácsa Mar tin any ja ne ve: La ka tos Li za 2013.06.29.
Papp Csen ge Ni ko lett any ja ne ve: Nagy Eri ka 2013.07.01.
Sáránszki Kit ti any ja ne ve: Vö rös Ani kó 2013.07.03.

El hunyt: Ap ró Adorjánné Tóbi Ju li an na élt 84 évet, Hencz Im re élt 95 évet,
Tóth Lász ló (Tor ma) élt 84 évet, Mé szá ros Dezsõné élt 80 évet, Tóth Kár oly
(Kar csi bá csi) élt 84 évet.

Em lék vers Édes apám nak
Apu hol vagy?
Hol le hetsz?
Mer re men tél?
Hi á ba kereslek…
Hi á ba ki ál tom száz szor a ne ved.
Te, aki min dig itt vol tál,
Vi gasz tal tál, se gí tet tél,
Most va la ho vá na gyon mes  szi re mentél…
Apu! Mondd
Csak egy szer mondd még, hogy sze retsz,
Hogy nem fáj már sem mi,
Hogy most már bol dog le hetsz.
El en ged lek, hisz tu dom, hogy bol dog vagy,
De úgy hi ány zol, nem ölelsz már,
Ott fek szel a sír ban.
A han god már sem mi be vész,
A sze med nem ra gyog rám…
Apu! Te el men tél, és én itt ma rad tam.
Ha kí ván hat nék va la mit, azt kér ném csak ne ked,
Légy Bol dog Drá ga Édes apám!
S ne fe ledd, drá ga fi ad és csa lád ja örök ké sze ret!
Bol dog Szü le tés na pod Drá ga Édes apám!

Gömöri csa lád

HÍRÖS HÉT
Az idén a térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás augusztus 21. és 25. között
kerül megrendezésre az Aranyhomok Egyesület szervezésében Kecskeméten, a
Kossuth téren. 
A kiállítás látogatható szerdától péntekig: 16 és 22 óra között, szombaton: 10 és 22
óra között, vasárnap: 10 és 20 óra között. Pénteken 18 órától a Szentkirályi táncc-
soport ad mûsort, melyet Szentkirály bemutatása elõz meg. Látványos "tábortûz"
gyújtásra kerül sor szombat este a Városháza elõtt a Szentkirályi tûzzsonglõrök
közremûködésével, bemutatójával. Ugyanitt vasárnap hajnalban látványos
ökörsütés veszi kezdetét. Várjuk a kedves látogatókat!  -szerk-

Ács-áll vá nyo zó kép zés
A Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal Ti sza kécs kei Já rá si Hi va tal  Mun ka ügyi Ki ren delt -
sé ge ha ma ro san OKJ-s ács-áll vá nyo zó kép zést ter vez in dí ta ni a TÁMOP 1.1.2 prog ram ke -
re té ben ti sza kécs kei, tiszaalpári, lakiteleki, tiszaugi, szent ki rá lyi re giszt rált ál lás ke re sõk szá -
má ra. Kép zés idõ tar ta ma: 2013.08.05. - 2014.05.05. El mé le ti ok ta tás hely szí ne: Ti sza kécs ke
vagy Lakitelek. Gya kor la ti ok ta tás hely szí ne: Lakitelek.
Je lent ke zés fel tét elei:
- ál lás ke re sõ ként tör té nõ re giszt rá ció
- be fe je zett ál ta lá nos is ko lai ta nul má nyok
A fel vé te li tá jé koz ta tó, majd a teszt írás és egyé ni el be szél ge tés ter ve zett idõ pont ja: 2013. jú -
li us 22. 10:00 óra
To váb bi in for má ció a kép zés sel kap cso la to san Lengyelné Gu lyás Edi na ügy in té zõ tõl, vagy
Bo dor Ág nes men tor tól kér he tõ a ki ren delt sé gen. Je lent ke zé si szán dé kát je lez he ti sze mé lye -
sen, vagy a lengyelnege@lab.hu, il let ve a bodora@lab.hu e-mail cí me ken.

Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal
Ti sza kécs kei Já rá si Hi va tal Mun ka ügyi Ki ren delt sé ge bacs-kiskun.munka.hu

6060 Ti sza kécs ke, Bé ke u. 116.  Tel:76/540-079
Ki ren delt sé gi mo bil: 30/695-1371



KÖNY VE LÉST ÉS
KÖNYV VIZS GÁ LA TOT

VÁL LA LOK
egyé ni vál lal ko zók, õs ter me lõk, ma gán sze mé lyek,

Kft-k, Bt-k, ala pít vá nyok ré szé re,
tel jes kö rû APEH- és TB-ügyintézéssel,

kép vi se let tel.
Ha von ta tá jé koz ta tást kap

vál lal ko zá sa ered mé nyé rõl, áfá já ról,
a köny ve lést így pon to san tud ja kö vet ni.

Igény sze rint a köny ve lé si anya gért
el me gyek. Az iro da nyit va tar tá sa: hét fõ tõl

szom ba tig 8 - 18 órá ig.
Te le fo non egyez te tés alap ján csak egy fõt

fo ga dok a tel jes diszk ré ció ér de ké ben.
Ké rem, vá las  szon en gem, ha csa lá di as kör nye ze tet

és nem "tö meg-köny ve lõ iro dát" ke res.

Vargáné Farkasházi Or so lya, Nyárlõrinc,
Is ko la u. 7., 06-30/266-85-36

SZENT KI RÁ LYI HÍR MON DÓ füg get len köz éle ti lap

Meg je le nik ha von ta: Ki ad ja: Szent ki rály Köz ség Ön kor mány za ta - Fe le lõs ki adó: Sza bó Gel lért pol gár mes ter - Fe le lõs szer kesz tõ: Vecsei Fe renc
- Mun ka tár sak: Csa ná di Andrásné, Ka ra Lajosné, Ke nye res Dé nes, Ke nye res Zol tán, Katzné Almási Zsu zsan na, Ba lázs Haj nal ka lel kész, Kutasi
Fe renc, Pá pai Ferencné, Pász tor Gézáné, Pus kás Mi hály plé bá nos, Sza bó Gel lért pol gár mes ter, Szutor Sándorné, Dr. Szûcs Zsolt,  Takácsné
Kiss Már ta, Var ga Béláné, Varjúné Szé che nyi Ma ri an na - Szer kesz tõ ség cí me: Pol gár mes te ri Hi va tal Szent ki rály, Kos suth La jos ut ca 13. -
Tel./fax: 76/597-011 - Ké szül 350 pél dány ban Nyom da: Kécs ke Nyom da Kft. Ti sza kécs ke T: 76/441-519 - Fe le lõs ve ze tõ: Tóth Gé za

Hirdetések
* Ház el adó 1 hold te lek kel (er dõ, szán tó) Szent ki rá lyon, a Kos -

suth-ma jor ban. Víz, vil lany van. Ér dek lõd ni: 06-76/728-657
* Ház el adó Szent ki rá lyon a Bé ke ut ca 33. szám alatt. ér dek lõd -

ni: 06 30 505 2251 te le fon szá mon.
* Szent ki rá lyon, és a ve le szom szé dos te le pü lé se ken szán tót, le -

ge lõt, ka szá lót vá sá rol nék, vagy bé rel nék. Bencsik Je nõ. te le fon: 06
20 9424 219.

* ELADÓ jó állapotú kétszemélyes heverõ, szekrénysor, elõs-
zobafal. Irányár:5-15 ezer Ft. Érd.: 70/953-7173

* Ház eladó 1 hold telekkel (erdõ, szántó) Szentkirályon, a
Kossuth-majorban. Víz, villany van. Érdeklõdni: 06-76/728-657

* Mezõgazdasági felhasználásból származó hulladék fólia
elszállítását vállalom. +36-30/8470-402 +36-70/9789-305

Zámbori Il di kó
S z e n t k i r á l y, Dó zsa György ut ca 9.

Be je lent ke zés: 06-30-267-78-50

Meg nyi tot tam fér fi - nõi
fod rá sza to mat!

Kel le mes kör nye zet ben vá rom szé pül ni vá gyó
ven dé ge i met.

Szent ki rály Köz ség Ön kor mány za ta
2013-ban is fo tó pá lyá za tot hir det. Pá lyá zat

nyújt ha tó be bár mely a te le pü lés te rü le tén ké szült al ko tás sal az
aláb bi té ma kö rök ben:
- ter mé szet: tá ji-, ter mé sze ti ér té kek
- épí tett örök ség: épü le tek, egyéb em be ri lé te sít mé nyek
- tár sa da lom: port rék, élet ké pek, tár sa dal mi ese mé nyek
- fo tó so ro za tok: egy té ma kö ré szer ve zett kép cso por tok, akár szer -

kesz tett anyag ból is (pl. Szent ki rály ré gen és ma)

Pá lyá za ti fel té te lek:
- a pá lyá za ton élet kor tól, fog lal ko zás tól, la kó hely tõl füg get le nül

bár ki részt ve het,
- ki zá ró lag sa ját ere de ti szer zõi al ko tás sal le het pá lyáz ni,
- egy pá lyá zó, egy ka te gó ri á ban leg fel jebb 5 pá lya mû vet ne vez -

het,
- egy al ko tás csak egy ka te gó ri á ban ne vez he tõ.

A be kül dött pá lya mû vek bõl Szent ki rály Nap ja al kal má ból 2013.
au gusz tus 20. és 25. kö zött ki ál lí tást ren de zünk. A pá lya mû ve ket öt -
ta gú zsû ri bí rál ja el té ma kör ön ként. Az elõ zõ évek gya kor la tá nak
meg fe le lõ en az ér dek lõ dõ kö zön ség is le ad hat ja sza va za tát, mely
alap ján kö zön ség dí jas al ko tás ke rül meg vá lasz tá sá ra. Ered mény hir -
de tés az au gusz tus 25-i ren dez vé nyen. 

Min den pá lyá zó nak név re szó ló ok le vél lel kö szön jük meg rész -
vé tel ét.

A zsû ri ál tal a té ma kör ön ként leg jobb nak ítélt mun kát be kül dõk
ér té kes pénz és tár gyi ju tal mat kap nak.

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je 2012. au gusz tus 15. (csü tör -
tök) 16 óra.

A pá lya mû ve ket CD-re is ki ír va (JPG for má tum ban, max. kb. 1
Mb mé ret) le het be nyúj ta ni. A fáj lok ne vé ben le gyen fel tün tet ve a
pá lya mû sor szá ma és rö vid cí me, me lye ket a pá lyá zó egy kü lön ösz -
 sze sí tõ la pon is fel so rol, a sa ját ne vé nek és el ér he tõ sé ge i nek (lak cím,
te le fon szám) meg adá sá val együtt. A CD-t, va la mint az ös  sze sí tõ la -
pot le zárt bo rí ték ban, sze mé lye sen vagy pos tai úton le het be nyúj ta ni
a Pol gár mes te ri Hi va tal ban (6031 Szent ki rály, Kos suth L. u. 13.). A
bo rí té kon fel kell tün tet ni: "Fo tó pá lyá zat: Szent -
ki rály 2013."

To váb bi tá jé koz ta tás kér he tõ 
Kutasi Fe renc te le pü lés fej lesz tõ tõl: 
76/597-019, 06-70/382-9190,
tpfejl@szentkiraly.hu 

Fo tó pá lyá zat 2013.


